
PROJETOS DE PESQUISA 

 

Linha de Pesquisa: Caracterização de espécies vegetais em ambiente natural 

e/ou modificado. 

 

1. Nome do projeto: Campos Sulinos: estratégias de uso produtivo com vistas a 

sustentabilidade ecológica e conservação da biodiversidade. 

Linha de Pesquisa: Caracterização de espécies vegetais em ambiente natural e/ou 

modificado 

Ano de Início: 2006 

Descrição do projeto: 

Estudo da dinâmica da vegetação campestre sob diferentes cenários de utilização; 

elaboração de uma agenda de pesquisa direcionada ao desenvolvimento de 

tecnologias para o manejo sustentado da preservação e manutenção produtiva dos 

campos; identificação dos mecanismos que facilitam a invasão de Eragrostis plana; 

identificação das estratégias de prevenção/reversão do processo de arenização e 

desenvolvimento de modelo de simulação da dinâmica da vegetação campestre.  

Docentes Participantes: 

Fernando Luiz Ferreira de Quadros - Coordenador 

Sidinei José Lopes – Colaborador 

 

2. Nome do projeto: Estudo da morfologia interna e externa de vegetais. 

Linha de Pesquisa: Caracterização de espécies vegetais em ambiente natural e/ou 

modificado 

Ano de Início: 2007 

Descrição do projeto: 

Caracterização da estrutura de vegetais através de diferentes técnicas de análise que 

incluem microtomia e microscopia fotônica e eletrônica. O corpo vegetal será 

investigado tanto em relação ao seu(s) padrão(ões) de desenvolvimento e/ou estágio 

específico ou fase final do desenvolvimento; a investigação será direcionada para: a) 

espécies nativas, na condição selvagem e/ou mantida, e/ou gerada, em ambiente 

artificial e b) espécies não nativas com interesses diversos considerando questões 

biotecnológicas e/ou econômicas, geradas de embriões zigóticos ou sintéticos, ou via 

organogênese, mantida e/ou gerada em ambiente artificial. 

Docentes Participantes: 

João Marcelo Santos de Oliveira - Coordenador 



Juçara Terezinha Paranhos – Colaboradora 

 

3. Nome do Projeto: Caracterização citogenética e genotóxica de espécies vegetais. 

Linha de Pesquisa: Caracterização de espécies vegetais em ambiente natural e/ou 

modificado 

Data de início: 2004 

Descrição do Projeto: 

Caracterização citogenética (número de cromossomos e comportamento meiótico) do 

germoplasma de espécies vegetais, visando a conservação de recursos genéticos 

vegetais e futuros trabalhos de melhoramento genético e a avaliação do efeito dos 

extratos de plantas medicinais sobre a divisão celular e possíveis alterações 

cromossômicas em Allium cepa. 

Docentes participantes:  

Solange Bósio Tedesco – Coordenadora 

Antonio Carlos Ferreira da Silva - Colaborador 

 

4. Nome do Projeto: Levantamentos e estudos fenológicos, florísticos e ecológicos de 

espécies vegetais.  

Linha de Pesquisa: Caracterização de espécies vegetais em ambiente natural e/ou 

modificado 

Data de início: 2005 

Descrição do projeto: Levantamentos da biodiversidade vegetal de determinadas 

comunidades, principalmente em áreas urbanas, como indicadoras da pressão do 

ambiente urbano sobre o natural. Estudos fenológicos, dos componentes vegetais de 

diferentes hábitos de crescimento, basicamente quanto aos aspectos da floração e 

frutificação. 

Docentes participantes: 

Sonia Maria Eisinger – Coordenadora 

Maria Angélica Oliveira - Colaboradora  

 

5. Nome do Projeto: Utilização da micro e macromorfologia externa em estudos de 

taxonomia de espécies vegetais. 

Linha de Pesquisa: Caracterização de espécies vegetais em ambiente natural e/ou 

modificado. 

Data de início: 2002 

Descrição do Projeto: 



Estudos taxonômicos de espécies vegetais, vasculares e avasculares, através da 

utilização da morfologia externa. 

Docentes participantes: 

Sonia Maria Eisinger –– Coordenadora 

João Marcelo Santos de Oliveira - Colaborador 



Linha de Pesquisa: Interação Organismos-Ambiente 

 

1. Nome do Projeto: Estudo das interações planta-microrganismos visando a 

promoção da propagação in vitro e ex vitro e do crescimento de espécies vegetais. 

Linha de Pesquisa: Interação Organismos-Ambiente 

Data de início: 2000 

Descrição do projeto: 

Estudo da promoção da germinação de sementes, enraizamento de estacas, 

desenvolvimento vegetativo in vitro e ex vitro, bem como do aumento de divisão 

celular em raízes pela análise do índice mitótico em espécies vegetais, através da 

interação com microrganismos antagonistas e promotores de crescimento, visando a 

conservação, a produção de mudas de qualidade, e a utilização sustentável de 

espécies vegetais de importância agronômica, florestal, medicinal e zootécnica. 

Docentes participantes: 

Antonio Carlos Ferreira da Silva - Coordenador 

Solange BosioTedesco - Colaboradora 

Zaida Inês Antoniolli - Colaboradora 

 

2. Nome do projeto: Controle biológico de pragas e doenças. 

Linha de Pesquisa: Interação Organismos-Ambiente 

Ano de Início: 2004 

Descrição do projeto: 

Identificação e caracterização de agentes com potencial de biocontrole de pragas e 

doenças. Caracterização, desenvolvimento e avaliação de métodos de controle 

biológico.  

Docentes Participantes:  

Sônia Thereza Bastos Dequech - Coordenadora 

Antonio Carlos Ferreira da Silva - Colaborador 

 

3. Nome do projeto: Controle de biótipos de plantas invasoras do planalto médio de 

RS. 

Linha de Pesquisa: Interação Organismos-Ambiente 

Ano de Início: 2007 

Descrição do projeto:  

Determinação das melhores combinações de herbicidas com adjuvantes e aditivos no 

controle de plantas invasoras, bem como a determinação através de análises 

citogenéticas dos biótipos encontrados em lavouras do planalto médio do RS, e 



definição para cada uma das espécies determinadas, da melhor formulação e 

combinação no controle das mesmas.  

Docentes Participantes: 

Sérgio Luiz de Oliveira Machado – Coordenador 

Solange Bosio Tedesco - Colaboradora 

 

4. Nome do Projeto: Relação da vegetação natural do Estado do Rio Grande do Sul 

com as disponibilidades climáticas. 

Linha de Pesquisa: Interação Organismos-Ambiente 

Ano de Início: 2007 

Descrição do projeto:  

Estudo da vegetação natural do Estado do Rio Grande do Sul em relação às 

disponibilidades climáticas. Serão utilizadas as médias dos totais mensais e anuais da 

precipitação pluviométrica e da evapotranspiração potencial; as médias das médias, 

as médias das máximas e as médias das mínimas mensais e anuais de temperatura 

do ar e; as médias mensais e anuais dos elementos do balanço hídrico climático, 

período 1931-1970, de 42 estações meteorológicas e as médias mensais da radiação 

solar global, período 1957–1984, de 26 estações meteorológicas. Com estes dados 

calcular-se-á os índices para nove modelos fitoclimáticos, três classificações climáticas 

e um climograma. 

Docentes Participantes: 

Galileo Adeli Buriol - Coordenador 

Sônia Maria Eisinger - Colaborador 

 

5. Nome do projeto: Avaliação do efeito de herbicidas e inseticidas sobre 

comunidades do fitoplâncton e perifíton em água de irrigação de culturas de arroz. 

Linha de Pesquisa: Interação Organismos-Ambiente 

Ano de Início: 2007 

Descrição do projeto: 

Avaliação dos efeitos de diferentes agroquímicos sobre comunidades de microalgas 

planctônicas e perifíticas em ecossistemas aquáticos rurais, utilizando a composição e 

a estrutura destas como indicadoras de qualidade da água. Assim, será avaliado o 

efeito de pesticidas comumente utilizados na cultura de arroz sobre comunidade de 

microalgas, através do estudo da composição taxonômica, estrutura espacial e 

dinâmica temporal destas comunidades em águas de irrigação. O uso de 

bioindicadores agregados à ação avaliadora amplia o alcance de análises físicas e 



químicas, as quais nem sempre indicam a extensão total dos danos causados aos 

ecossistemas aquáticos por diferentes impactos. 

Docentes Participantes: 

Maria Angélica Oliveira - Coordenadora 

Sérgio Luiz de Oliveira Machado – Colaborador 

 

6. Nome do projeto: Sistemas de culturas para a produção de biodiesel e impactos na 

produtividade do solo e qualidade ambiental. 

Linha de Pesquisa: Interação Organismos-Ambiente 

Ano de Início: 2006 

Descrição do projeto: 

Seleção de sistemas de culturas que proporcionem maior produção de biocombustível, 

que favoreçam a manutenção produtiva do solo e que causem menor impacto 

ambiental. As informações geradas pelo projeto servirão para difundir sistemas de 

culturas adaptadas à produção de biocombustível com o uso de adubação orgânica 

em sistema plantio direto na região Sul do Brasil, possibilitando a diversificação de 

fontes de renda principalmente para agricultores ligados a agricultura familiar. 

Docentes Participantes: 

Sandro José Giacomini – Coordenador 

Zaida Inês Antoniolli - Colaboradora 

 

7. Nome do projeto: Estudo e modelização da dinâmica do nitrogênio e do carbono 

em sistemas de cultura com cobertura vegetal e sem preparo do solo e em sistemas 

forrageiros: análise dos impactos ambientais e adaptação de recomendações técnicas. 

Linha de Pesquisa: Interação Organismos-Ambiente 

Ano de Início: 2005 

Descrição do projeto: 

Aquisição e compartilhamento de resultados experimentais sobre a dinâmica do 

nitrogênio e dos materiais orgânicos (mineralização do nitrogênio, transferência de 

nitrato, destino dos adubos, emissões gasosas) e a eficiência de absorção e de 

utilização do nitrogênio pelas espécies dos campos nativos; modelização da dinâmica 

do nitrogênio e adequação do diagnóstico da nutrição nitrogenada. O modelo solo-

planta STICS, já avaliado em condições temperadas, será testado e melhorado para 

algumas de suas funções, levando em conta as especificidades destes sistemas de 

cultura. O presente projeto de Cooperação Internacional está inserido no Programa 

CAPES-COFECUB. 

Docentes Participantes: 



Sandro José Giacomini – Coordenador 

Fernando Luiz Ferreira de Quadros - Colaborador 

Sidinei José Lopes – Colaborador 

 

8. Nome do projeto: Manejo de plantas daninhas e de plantas de cobertura do solo 

em sistemas agrícolas. 

Linha de Pesquisa: Interação Organismos-Ambiente 

Ano de Início: 2007 

Descrição do projeto:  

Avaliação do efeito de plantas de cobertura do solo e de modalidades de manejo da 

palha na emergência, desenvolvimento de plantas daninhas e na produtividade do 

milho e soja, cultivados sob plantio direto, buscando gerar informações que possam 

respaldar a utilização desta estratégia de manejo pelos agricultores. Nesse sentido, é 

importante que se realizem estudos buscando identificar que plantas de cobertura do 

solo e que modalidade de manejo da palha contribuem efetivamente no controle de 

plantas daninhas. Os resultados poderão ser usados como subsídio num programa de 

manejo integrado de plantas daninhas contribuindo para a redução do uso de 

herbicidas, redução do custo de produção e restabelecendo a sustentabilidade na 

produção agrícola do estado.  

Docentes Participantes: 

Sérgio Luiz de Oliveira Machado - Coordenador  

Fernando Luiz Ferreira de Quadros - Colaborador 

 

9. Nome do Projeto: Ação de extratos de plantas inseticidas sobre insetos-praga e 

inimigos naturais. 

Linha de Pesquisa: Interação Organismos-Ambiente 

Data de início: 2005 

Descrição do Projeto: 

Avaliação dos efeitos de extratos aquosos de espécies de plantas com atividade 

inseticida sobre vaquinhas (Diabrotica speciosa e Acalymma bivittula), pulgão (Aphis 

gossypi), tripes (Caliothrips phoseoli) e mosca minadora (Liriomyza sp.) encontrados 

em culturas olerícolas, tanto a campo quanto em estufas plásticas. 

Docentes participantes:  

Sônia Thereza Bastos Dequech - Coordenadora 

Melânia Palermo Manfron – Colaboradora 

 



10. Nome do Projeto: Produção de inóculo e utilização de fungos ectomicorrízicos no 

estabelecimento de essências florestais em áreas degradadas por metais pesados. 

Linha de Pesquisa: Interação Organismos-Ambiente 

Data de início: 2000 

Descrição do Projeto: 

Estudo da biorremediação de áreas contaminadas por metais pesados; caracterização 

através de técnicas moleculares dos isolados presentes em áreas contaminadas e 

expostos as diferentes concentrações de metais pesados; e estudo da influência da 

utilização de óleos essenciais de pinus e eucalipto no crescimento de isolados de 

fungos ectomicorrizicos. 

Docentes participantes:  

Zaida Inês Antoniolli - Coordenadora 

Sandro José Giacomini – Colaborador 



Linha de Pesquisa: Propagação, desenvolvimento e metabolismo vegetal in vitro 

e ex vitro. 

 

 

1. Nome do Projeto: Propagação in vitro e ex vitro de espécies vegetais de interesse 

agronômico, florestal e medicinal.  

Linha de Pesquisa: Propagação, desenvolvimento e metabolismo vegetal in vitro e ex 

vitro 

Data de início: 2005 

Descrição do projeto:  

Desenvolvimento de protocolos de propagação de espécies de interesse agronômico, 

medicinal e florestal visando à conservação e manutenção de germoplasma, bem 

como à obtenção de material vegetal para posterior utilização em estudos de 

regulação do acúmulo de metabólitos secundários. Obtenção de protocolos de 

propagação das espécies através da germinação de sementes e enraizamento 

adventício de estacas in vitro e ex vitro; metodologias para o estabelecimento de 

culturas in vitro e protocolos de regeneração in vitro de plantas capazes de acumular 

os metabólitos secundários de interesse, permitindo a conservação de culturas e 

plantas com alta concentração dos princípios ativos. Identificação dos fatores abióticos 

(concentração e fonte de nutrientes minerais e orgânicos, fito-hormônios, pH, estresse 

mecânico, luz, temperatura, sistemas de cultivo, etc.) que influenciam o crescimento e 

o desenvolvimento das plântulas durante a multiplicação in vitro e aclimatização. 

Caracterização citogenética, morfológica estrutural e fisiológica de plantas 

regeneradas in vitro e ex vitro. 

Docentes participantes: 

Juçara Terezinha Paranhos - Coordenadora  

Antonio Carlos Ferreira da Silva – Colaborador 

Solange Bósio Tedesco – Colaboradora 

Fernando Teixeira Nicoloso - Colaborador 

João Marcelo Santos de Oliveira - Colaborador 

Melânia Palermo Manfron - Colaborador 

 

2. Nome do projeto: Modelos de crescimento e desenvolvimento de espécies 

agronômicas, florestais e medicinais em função das variáveis ambientais controladas 

ou não. 



Linha de Pesquisa: Propagação, desenvolvimento e metabolismo vegetal in vitro e ex 

vitro 

Ano de Início: 2005 

Descrição: Modelagem matemática do crescimento e desenvolvimento de espécies 

vegetais em função de soma térmica, intensidade luminosa e graus dias efetivos. 

Docentes Participantes: 

Sidinei José Lopes - Coordenador 

Sandro José Giacomini – Colaborador 

Galileo Adeli Buriol - Colaborador 

 

3. Nome do projeto: Caracterização bioquímica, fisiológica e anatômica de espécies 

de interesse agronômico, florestal e medicinal em resposta ao estresse de metais 

pesados. 

Linha de Pesquisa: Propagação, desenvolvimento e metabolismo vegetal in vitro e ex 

vitro 

Ano de Início: 2005 

Descrição do projeto: 

Caracterização do estresse oxidativo induzido por cádmio, mercúrio, chumbo, selênio, 

alumínio, ferro, cobre e zinco em diversas espécies vegetais. Diferentes genótipos e 

acessos da mesma espécie (Solanum tuberosum, Avena sativa, Zea mays, Pfaffia 

glomerata, Cucumis sativus, etc) serão avaliados em diferentes sistemas de cultivo in 

vitro e ex vitro (hidropônico em sala de crescimento climatizada e em casa de 

vegetação, bem como em solo a campo) quanto às alterações fisiológicas, anatômicas 

e bioquímicas induzidas por níveis crescentes dos metais pesados. 

Docentes Participantes: 

Fernando Teixeira Nicoloso - Coordenador 

João Marcelo Santos de Oliveira - Colaborador 

Maria Rosa Chitolina Schetinger - Colaboradora 

 

4. Nome do projeto: Exigências nutricionais de espécies de interesse agronômico, 

florestal e medicinal. 

Linha de Pesquisa: Propagação, desenvolvimento e metabolismo vegetal in vitro e ex 

vitro 

Ano de Início: 2001 

Descrição do projeto: 

Caracterização das exigências nutricionais de espécies vegetais através da 

determinação do teor de nutrientes nos tecidos das plantas e da atividade de algumas 



enzimas do metabolismo primário, bem como o estudo da eficiência da absorção e 

utilização de alguns nutrientes. Nesse estudo serão utilizados sistemas de cultivo 

diversos tais como, cultivo hidropônico em sala de crescimento climatizada e em casa 

de vegetação não climatizada, cultivo em diferentes solos representativos da região 

central do Rio Grande do Sul, tanto em ambiente de casa de vegetação como a 

campo. 

 

Docentes Participantes: 

Fernando Teixeira Nicoloso - Coordenador 

Maria Rosa Chitolina Schetinger - Colaboradora 

 

5. Nome do Projeto: Regulação da produção de metabólitos secundários em plantas 

medicinais. 

Linha de Pesquisa: Propagação, desenvolvimento e metabolismo vegetal in vitro e ex 

vitro. 

Data de início: 2005 

Descrição do projeto:  

Identificação e caracterização de compostos secundários presentes em espécies 

medicinais,, estudos da concentração órgão-específica dos metabólitos secundários 

de interesse, em plantas crescendo naturalmente em seu habitat e/ou plantas 

propagadas e/ou regeneradas in vitro e ex vitro; estudos dos fatores chave da 

regulação da produção dos metabólitos de interesse em plantas e culturas in vitro, tais 

como luz, fito-horrmônios, peróxido de hidrogênio, nutrientes minerais e orgânicos e 

agentes simuladores de ataque patogênico e de herbivoria (ácido salicílico e ácido 

jasmônico).  

Docentes participantes: 

Juçara Terezinha Paranhos - Coordenadora  

Melânia Palermo Manfron – Colaboradora 

 

6. Nome do projeto: Análise fitoquímica e atividade microbiana e citotóxica de 

espécies medicinais. 

Linha de Pesquisa: Propagação, desenvolvimento e metabolismo vegetal in vitro e ex 

vitro 

Ano de Início: 2005 

Descrição do projeto: 

Isolamento, identificação estrutural e  quantificação dos principais metabólitos 

secundários, fixos e/ou voláteis, de espécies nativas ou exóticas difundidas na 



medicina popular da região. Paralelamente, serão realizados testes de manejo e 

cultivo de algumas espécies selecionadas para melhor ambientação do vegetal, bem 

como para avaliação de técnicas de otimização da produção dos metabólitos de 

interesse. Os extratos vegetais, bem como os compostos inéditos isolados, obtidos 

dos materiais coletados ou através de biotransformações, serão farmacologicamente 

testados. Portanto, este trabalho propõe o estudo fitoquímico e o cultivo das espécies 

estudadas com a finalidade de proporcionar possíveis catalisadores sócio-econômicos 

para a região. 

Docentes Participantes: 

Melânia Palermo Manfron - Coordenadora 

Ademir Faria Morel – Colaborador 

Juçara Terezinha Paranhos - Colaboradora 

 


